
SPH  V    LIM  JA!
!!ČUVAMO VAS NA PROFESIONALNOM I 

PRIVATNOM PODRUČJU OD 0 – 24!!

 OPĆA KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA
 PROFESIONALNO I PRIVATNO PODRUČJE
U pokriće su uključena kaznena djela iz nehaja te prekršaji za vrijeme 
obavljanja službene dužnosti ili u slobodno vrijeme, obrana osiguranika u 
predkaznenom i kaznenom postupku. 
PROŠIRENJE POKRIĆA - osigurateljna zaštita obuhvaća troškove i izdatke 
obrane u kaznenim i prekršajnim postupcima, bez obzira na fazu postupka, 
koji nastanu u obavljanju profesionalne djelatnosti člana sindikata, koja je 
navedena na polici i važi u Europi (u geografskom smislu), pod uvjetom, da 
se radi o postupcima za:
1. kazneno djelo koje se može počiniti s svjesnim ili nesvjesnim nehajem;
2. kazneno djelo koje se može počiniti s izravnom ili neizravnom namjerom, 

čak i ako kazneni progon postoji za to djelo ako je počinjeno iz nehaja 
i ako je za to djelo (u slučaju namjere) zapriječena kazna zatvora do 
maksimalno 15 (petnaest) godina;

3. prekršaj nastao u svezi s radnjama i propustima u obavljanju 
profesionalne djelatnosti;

4. prekršaj koji se može počiniti izravnom ili neizravnom namjerom;
5. NAPOMENA: u slučaju pravomoćne osuđujuće presude zbog kaznenog 

djela ili prekršaja počinjenog s izravnom namjerom, zaštita se 
retrogradno ukida. U tom slučaju Osiguranik se obvezuje osiguratelju 
izvršiti povrat svih davanja koja je osiguratelj izvršio po osnovi 
ugovora o osiguranju.

     » PRIMJERI POKRIĆA:
• Prilikom intervencije na sportskom natjecanju, policajac uz uporabu 

sredstava prisile nanese teže ozljede trećoj osobi. Državni odvjetnik je 
mišljenja da se radi o prekoračenju ovlasti te podnosi kaznenu prijavu 
protiv policajca.

• Prilikom uhićenja, osoba kojoj je oduzeta sloboda tvrdi da su tijekom 
postupanja počinjene različite protupravne radnje od strane policajca.

      Protiv policajca je pokrenut predkazneni postupak.
• U lokalu, u svojem slobodnom vremenu, policajac je sudjelovao u 

tučnjavi. Osumnjičen je nanošenja lakše tjelesne ozljede.

 OPĆA ODŠTETNO PRAVNA ZAŠTITA
 PROFESIONALNO I PRIVATNO PODRUČJE
Ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv počinitelja zbog pretrpljene štete (za 
tjelesne ozljede ili materijalnu štetu), koja je bila počinjena ili uzrokovana 
članu SPH tijekom obavljanja službene dužnosti ili u slobodno vrijeme.
     » PRIMJERI POKRIĆA:
• Policajac je bio tijekom radnog vremena ozlijeđen od strane treće osobe 

te je zadobio ozljede glave. Uz pomoć odvjetnika policajac podnosi 
odštetni zahtjev protiv napadača.

• Policajca je van radnog vremena na skijalištu ozlijedio drugi skijaš, zbog 
ozljeda je bio na dugotrajnom bolovanju i još uvijek osjeća bolove zbog 
ozljede. Uz pomoć odvjetnika će protiv skijaša koji mu je nanio ozljede 
podnijeti odštetni zahtjev.

 PRAVNA ZAŠTITA NA PODRUČJU RADNOG PRAVA I
 SOCIJALNOG OSIGURANJA
Pravna zaštita na području radnog prava pokriva troškove članu SPH 
u sporu između poslodavca i člana SPH, koji su nastali odnosno čiji je 
uzrok nastupio nakon sklapanja ugovora o osiguranju, kao i troškove 
u sporovima koji nastanu između člana SPH i ustanova koje u RH 
osiguravaju socijalnu sigurnost (HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje, HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,...).
     » PRIMJERI POKRIĆA:
• Članu SPH su pogrešno obračunali npr. putne troškove, prekovremeni 

ili jubilarnu nagradu. Zbog neslaganja sa odlukom o obračunu član SPH 
podnese žalbu ili tužbu.

• Na putu na posao policajac je u prometnoj nesreći zadobio teže ozljede. 
Komisija HZZO osporava da je do nesreće došlo na putu na posao. Zbog 
toga policajcu pripadaju bitno manja primanja, pa uz pomoć odvjetnika 
štiti svoje interese.

 PRAVNA ZAŠTITA VOZAČA NA SLUŽBENOM PUTU ILI NA
 DIREKTNOM PUTU NA POSAO ILI S POSLA
Osiguran je član SPH za vrijeme službenog puta neovisno da li na vožnju 
ide službenim ili privatnim vozilom. Službeni put podrazumijeva: dolazak 
na posao, sve vožnje koje su vezane za obavljanje posla i povratak kući s 
posla, a zaštita se odnosi na:
• Kazneno pravna zaštita (čl. 17.2.2. OUPZ SK 20);
• Odštetno pravna zaštita (čl. 17.2.1. OUPZ SK 20);
• Pravna zaštita vozačke dozvole (čl. 17.2.3. OUPZ SK 20)
NAPOMENA: Kazneno PZ na području PZ vozača uključuje obranu u kaz-
nenim postupcima radi prometne nesreće, za kaznena djela počinjena iz 
nehaja te zastupanje u prekršajnim postupcima radi kršenja prometnih 
propisa, ako je u prekršajnom nalogu izrečena nezamjenjiva kazna zatvora 
ili novčana kazna koja prelazi iznos od 250 EUR
     » PRIMJERI POKRIĆA:
• Na hitnoj intervenciji policajac je prošao kroz crveno svjetlo i udario u 

vozilo koje je ispravno vozilo raskrižjem. Vozač i suputnici u osobnom 
vozilu su teže ozlijeđeni, a protiv policajca je pokrenut kazneni postupak 
za kazneno djelo iz nehaja u kojem ga zastupa odvjetnik.

• Na hitnoj intervenciji, policajcu je osobno vozilo oduzelo prednost. Kako 
bi izbjegli nesreću policajac je vozilom udario u stup javne rasvjete pri 
čemu se teže ozlijedio. Protiv osobe koja je oduzela prednost odlučio se 
podnijeti odštetni zahtjev za tjelesnu bol.

 PRAVNA ZAŠTITA SAVJETOVANJA
 1 usmeni pravni savjet godišnje
U pokriću "Pravno savjetovanje" moguće je postaviti pitanja i dobiti 
odgovor iz bilo kojeg područja prava, isključivo kod kontaktnog odvjetnika 
ARAG osiguranja.

U OSIGURANJE PRAVNE ZAŠTITE UKLJUČENI SU:
• odvjetnički troškovi sukladno odvjetničkoj tarifi
• troškovi vještaka, svjedoka, tumača, sudski troškovi (takse, paušalne pristojbe), dodatni 

materijalni troškovi (npr. fotokopiranje na sudu i slično), putni troškovi za suđenje u 
inozemstvu, troškovi izvansudskih nagodbi imedijacija

• osiguranje pologa jamčevine do 100.000 eura
• svota osiguranja je 100.000 eura po svakom štetnom događaju i nema franšize - ukupne 

troškove postupka pokriva Arag
U SLUČAJU GUBITKA SPORA - PRESUDOM ODREĐENI TROŠKOVI SUPROTNE STRANE!!!

Za pomoć oko korištenja prava iz police osiguranja i dodatne informacije obratite se Vašem povjereniku za
ustrojstvenu jedinicu ili glavnom povjereniku PU ili pošaljite upit na e-mail: sph@certitudo.hr ili na telefon: 01 5802 532.

Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog člana SPH.

PRAVNA ZAŠTITA ZA ČLANOVE SPH PUTEM ARAG OSIGURANJA

Vaš SPH                


